SZKOLNY KONKURS
„Moje wymarzone miejsce w szkole”

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół w Sławnie do udziału w Szkolnym Konkursie
„Moje wymarzone miejsce w szkole”.
Proponujemy Wam, by szkolny krajobraz stał się inspiracją dla Waszych prac.
Liczymy, że stworzycie projekt na aranżację miejsca, w którym chętnie będziecie spędzać
czas podczas przerw lekcyjnych. Projekty ulubionego „kącika” w szkole mogą mieć formę
plastyczną (rysunek, szkic) lub graficzną, wykonaną techniką komputerową.
Regulamin Szkolnego Konkursu
„Moje wymarzone miejsce w szkole”
1. Konkurs jest organizowany przez nauczyciela bibliotekarza – Agnieszkę Smutek-Strześniewską
oraz nauczyciela świetlicy Barbarę Gębusię.
2. Celem konkursu jest inspirowanie aktywności twórczej młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań
plastycznych i fotograficznych.
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół w Sławnie im. Jana Henryka
Dąbrowskiego.
4. Prace nie mogą zawierać treści pornograficznych, dyskryminujących jakieś grupy społeczne,
obrażających uczucia religijne, nie mogą w żaden sposób przedstawiać substancji niedozwolonych
ani związanych z nimi symboli oraz nie mogą przedstawiać treści ogólnie uznawanych za obraźliwe.
5. Każdy uczestnik konkursu może złożyć jeden projekt w postaci rysunku lub grafiki
komputerowej w formacie 21x30 (A4) do 21 kwietnia 2017r.
6. Do udziału w konkursie nie będą dopuszczone prace:

•
•
•
•

publikowane wcześniej (także w formie elektronicznej),
wykonane odpłatnie na zlecenie,
realizowane przy udziale Organizatorów konkursu,
do których prawa autorskie należą do innych podmiotów.

7. Prace należy z tyłu opisać w następujący sposób:
a. - tytuł pracy
b. - imię i nazwisko autora
c. - klasa
8. Prace należy składać w czytelni, u pani Agnieszki Smutek- Strześniewskiej.
9. Terminarz konkursu: ostateczny termin dostarczenia prac: 21 kwietnia 2017 r; wyniki konkursu i
wernisaż wystawy 27 kwietnia 2017 r.
10. Przy ocenie prac Szkolna Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:
a. walory artystyczne,
b. użyteczność miejsca.
11. Uwagi końcowe: uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na publiczne
prezentowanie prac; zgłaszający się do konkursu uczestnik tym samym oświadcza, że jest autorem i
nie łamie praw autorskich innych osób.

